Formandens årsberetning for 2017.
Så er tiden kommet til at skrive årsberetningen for svømmeklubben der næsten aldrig er
helt i ro. – Der er næsten tale om 24/7 aktivitet på den ene eller anden måde.
Også i 2017 har Aalborg Svømmeklubs medlemmer, frivillige og ansatte ydet en stor
indsats til gavn for vores dejlige klub. – Tak til jer alle for det.
Der skal også lyde en stor tak til Aalborg Svømmeklubs adskillige samarbejdspartnere
og økonomiske støtter, såvel internt som eksternt:
ASV – Sponsor- og aktivitetsudvalget - Aalborg kommune – Elite Sport Aalborg Svømmeland – Gigantium – Haraldslund – Østre Alle – Sofiendal - SIFA -SVØM
Region Nordjylland – Dansk Svømmeunion – Kollegaerne i elitenetværket - Team
Danmark – Spar Nord – Alm. Brand Bank – Pro Swim og alle andre der har ydet
praktisk og økonomisk støtte til Aalborg Svømmeklub i 2017. – I har alle på hver jeres
måde været med til at skabe og udfylde rammerne i vores fantastiske klub i 2017, til
glæde og gavn for medlemmerne.
Aftalen mellem Alm. Brand og Dansk Svømmeunion ophørte med udgangen af 2017,
og det har ikke været muligt at fortsætte en aftale i lokalområdet. Jeg vil gerne her sige
specielt Ulrik Rishøj og Michael Iversen fra Alm. Brand en stor tak for det gode
samarbejde og støtten igennem de seneste 4. år. – En del af vores aftale var også
sponsoratet for Alm. Brand Aalborg Cup. – Jagten er i gang på en ny sponsor herfor.
Medlemsmæssigt har vi haft en lille tilbage til 2164 medlemmer (2016: 2183).
I løbet af 2017 har der været mange aktiviteter i Aalborg Svømmeklub, og disse er godt
beskrevet i de enkelte afdelingsberetninger for året der er gået. – Der er dog enkelte ting
jeg vil nævne her i formandsberetningen.
I 2017 var Aalborg by vært ved DGI Landsstævne, med en stor mængde aktive deltager,
og en lang række frivillige. Et kæmpe arrangement, som byen kun kunne løse ved hjælp
af de frivillige, herunder en lang række fra AS. – Det skylder jeg jer en stor tak for, idet
klubben på samme tidspunkt afviklede Danske Årgangsmesterskaber i Svømmeland –
men begge opgaver blev flot løst til gavn for alle, specielt vores gæster.
Undervisningsafdelingen måtte i det forgangne år, endnu engang sige farvel til en
leder. Vores chefinstruktør Kia Bager søgte nye udfordringer, og derved fik AS en
udfordring. – I starten af december fik vi landet en aftale med Julie Lee Clausen, som ny
chefinstruktør. – Aftalen med Julie omhandler ikke bassintimer, men udelukkende den
daglige ledelse af afdelingen. Jeg byder Julie velkommen i jobbet, og du har allerede
vist, at du er meget dedikeret i løsningen af opgaverne.
I første omgang er fokus på sikker drift af undervisningsafdelingen, og herefter skal der
bl.a. kigges på holdoptimering, rekruttering af nye konkurrencesvømmere og evt. nye
tiltag i afdelingen.

For skoleåret 2017/2018 har Svømmeklubben NORD og Aalborg Svømmeklub igen
indgået en kontrakt om skolesvømning. – Et spændende opgave som vores instruktører
løser på fornemste vis, til trods for at vi indimellem er presset for at få tidsplanen til at
gå op. – En sideopgave i forbindelse med skolesvømningen har været at undervise og
afholde bassinprøver for lærer og pædagoger, således de opfylder de sikkerhedsmæssige
krav som svømmelærer. – Ansvaret for løsningen af denne opgave har cheflivredder
Andreas Uni sammen med de 3 øvrige livredningsdommere vi har i Aalborg
Svømmeklub. Opgaven med livredningsprøver bliver til stadighed udbygget, idet flere
og flere efterspørger disse prøver. – Aalborg Svømmeklub er også via Trygfonden
bevilliget et beløb til indkøb af udstyr.
Dykkerafdelingen indtog først på sommeren deres nye pragtfulde klubhus i Vester
Fjordpark. – Der må absolut være tale om Danmarks flotteste dykkerklubhus – tillykke
med det. – I har fået jer godt indrettet, og jeg er sikker på at disse dejlige lokaler vil
blive gennemsyret af jeres gode klub ånd. – Den meget centrale placering af klubhuset,
har også gjort at der er rekrutteret nye medlemmer i 2017 (og 2018).
Dykkerne skyldes tak for deres sikkerhedsmæssige hjælp ved årets Limfjordskrydser.
Dejligt at vi fra Aalborg Svømmeklubs side kan være med til at optimere sikkerheden
på fjorden når der svømmes over. Ligeledes havde i lavet et net, som kunne forhindre
tang i at samles i startområdet. I har gjort det så godt at I også fremover står for denne
del af sikkerheden ved Limfjordskrydseren.
Vandpoloafdelingen består af en lang række erfarende medlemmer, men indimellem
kommer der heldigvis nye medlemmer til, og holdet begynder at rykke rent
spillemæssigt.
I forbindelse med åbningen af Vester Fjordpark, har afdelingen også fået etableret en
vandpolobane der. Vejret har ikke indbudt til meget aktivitet i 2017, men vi håber på
bedre vejr i 2018.
Vandpoloafdelingen arbejder på at få flere medlemmer, bl.a. blandt de unge og
skoleeleverne, og derfor er der ved at blive forberedt et samarbejde med Aalborg
kommune, således byens skoleelever får mulighed for at dyrke denne sport.
Konkurrenceafdelingen har igen i 2017 gjort en stor indsats, og klubben har deltaget i
en lang række stævner og mesterskaber såvel lokalt, regionalt, nationalt og
internationalt i løbet af året, og medaljehøsten har været stor, og den enkelte svømmer
har ved sin indsats leveret resultater, som har sat AS på svømmelandkortet.
Det Danske mesterskab for hold blev i 2017 vundet af Aalborg Svømmeklub for 3. gang
på 4 år. – En fantastisk præstation, som kræver mange svømmere på relativt højt niveau.
– Svømmere som for manges vedkommende har valgt Aalborg Svømmeklub efter at
have startet deres svømmekarriere i andre nordjyske svømmeklubber. – Mesterskabet er
ganske vist vundet af Aalborg Svømmeklub, men det er hele Nordjyllands mesterskab.

I spidsen for disse gode svømmere står cheftræner Leifi og talentudvikler Erik. - Begge
gør de en kæmpe indsats, med støtte af det øvrige gode trænerteam. - Tak til jer alle -.
Jeg håber på flere gode år, med dette gode trænerteam i front for AS.
I løbet af 2017 blev der også skiftet træner for masterholdet, hvor den tidligere top
Aalborg svømmer Henrik Rasmussen meldte sig som træner. En stor kapacitet, som vi
nu får glæde af i vores dejlige klub. Ved sin tiltræden modtog jeg et lille indlæg, og
noget det er meget værd at hæfte sig ved for alle i denne svømmeverden, er følgende
ord: "Det der vægter mest i mine tanker er, den gode tid jeg havde i klubben, sammen
med alle de gode kammerater. Alle oplevelserne. - Alle de gode menneskelige
egenskaber jeg fik med og som jeg har kunnet bruge i mine professionelle jobs, helt
privat og de sportsgrene, der kom efter svømningen. Alt det, der sidder mellem ørene,
når svømningen engang er slut, er mere værd end guld." – Kloge ord fra Henrik – Ord
der til stadighed er aktuelle.
I løbet af 2017 er der arbejdet med at tilpasse og udvikle klubbens struktur i
konkurrenceafdelingen, og det har foreløbigt medført, at Aalborg Svømmeklub i løbet
af december måned har forhandlet en partnerskabsaftale på plads med Dansk
Svømmeunion, og i løbet af januar indledes der forhandlinger med Aalborg kommune,
med henblik på deltagelse i dette partnerskab. – Dette partnerskaber vil være til stor
gavn og glæde for udviklingen af svømningen i det nordjyske. Aftalen består af
områderne High Performance – Talentudvikling såvel internt som eksternt –
Kompetence udvikling af vores trænere.
Der er tale om en aftale, som stærkt vil bidrage til, at Aalborg Svømmeklub fortsat kan
være med i toppen af dansk svømning, og aftalen er den først Dansk Svømmeunion har
indgået med en af de ledende klubber i Danmark.
I 2017 blev Limfjordskrydseren afviklet for 11. gang med den sædvanlige succes, og gode
samarbejde mellem Svømmeland, Dansk Svømmeunion, Svømmeklubben NORD og
Aalborg Svømmeklub. Igen i år blev der afviklet en minikrydser inde i kanalen – en stor
succes, som ruster de unge svømmere til at tage kampen op med åbnet vand svømningen
på et senere tidspunkt.
Udover samarbejdet omkring Limfjordskrydseren har AS også samarbejdet med
Svømmeklubben NORD omkring skolesvømningen.
Aalborg Svømmeklub Venner – i daglig tale ASV. Disse fantastiske mennesker som
arbejder godt for Aalborg Svømmeklub. De sørger for noget godt mad og gode
overnatningsfaciliteter når der er behov for det, og det har i 2017 udmøntet sig i en
støtte på 70.000 kr. Tusind tak for det, og den fantastiske indsats I har ydet i årets løb.
Ikke blot pengene har vi gavn af, men I er også fortsat verdensberømt i Danmark med
jeres dejlige mad, og altid konstruktive tilgang til at finde gode løsninger for vores
stævnegæster. – Tusind tak for det!
På det regionale plan – SVØM Region Nordjylland har der i 2017 været afholdt en
række aktiviteter i form af stævner, møder og foredrag. – Vi har et meget aktivt
regionsudvalg, som er til stor gavn og glæde for de nordjyske svømmeklubber. – Tidl.

formand i Aalborg Svømmeklub Denise Bakholm, og talentudvikler Erik Pallesen er
med i udvalget, og er herigennem med til at præge udviklingen på nærmeste hold, med
deres gode kompetencer. I slutningen af 2017 blev der planlagt et regionalt møde
omkring talentudviklingen i det nordjyske. – Et super godt tiltag.
2017 har også været året hvor vores aktivitets- og sponsorudvalget tjente gode penge til
klubkassen, selvom de økonomiske mål ikke blev nået. Årets sponsorstævne blev
afviklet efter et nyt fremragende koncept i Haraldslund, og gav omkring 215.000 i
omsætning. Og der skal bl.a. lyde en kæmpe stor tak til Camilla Fischer for den store
indsat hun ydede i denne forbindelse.
Der skal også her lyde en tak til Michael Porsmose, som valgte at trække sig fra
sponsorarbejdet, og nye kræfter er kommet til. – Tak til dig Michael for den store
indsats, og du er jo ikke længere væk, end at du stadig svømmer i klubben, og er klar til
at give en hjælpende hånd med, når det er nødvendigt.
Velkommen til de nye i sponsorudvalget. Heine, Jesper og Kim – I kommer alle med
friske kræfter, gå på mod og nye ideer. Dejligt. – Og I et samarbejde med Camilla
Fischer, som fortsætter i udvalget har jeg en stor forhåbning om, at der vil blive ydet en
stor og god indsats med gode indtægter til følge.
I løbet af 2017 har vi forsøgt at leje hele Skydebanevej 1, men det er ikke lykkedes, idet
det store rum forsat skal indgå i Aalborg kommunes mødekalender, og det ledige rum
efter dykkernes udflytning overtages af Gigtforeningen i starten af 2018.
Sædvanen tror dukker den gamle skøjtehal op i de lokale nyheder med jævne
mellemrum. – AS har gjort indsigelse ved byrådets behandling af sagen, således at det
er noteret, at der træffes foranstaltninger, således vores medlemmer ikke har unødig
gene når de skal benytte svømmehallen Østre Alle, når nedbrydningen af den gamle
skøjtehal påbegyndes, og opførsel af boliger sættes i værk. – Starttidspunktet er stadig
ukendt.
På generalforsamlingen i 2017 blev Natasha Kutsko Jensen og Carla Smink nyvalgt til
bestyrelsen, og der var genvalg til formand John Larsen, ligesom dykkerafdelingen
fortsatte med Torben Olsen som formand.
På det konstituerende møde blev Natasha vicesvømmeleder og viceformand, og Carla
Svømmeleder. Natasha udgør sammen med kasserer Tom F. Lorenzen og formand John
Larsen forretningsudvalget (FU)
Der skal lyde en stor tak til alle mine bestyrelseskollegaer for den indsats I har ydet i
løbet af 2017. Også tak til Lene på kontoret for den indsats du har ydet i løbet af året for
os alle i klubben.
2018 er allerede godt i gang, og arbejdsopgaver skal fortsat løses, med hjælp af alle
vores medlemmer, frivillige og ansatte:

Udover den daglige drift trænger der sig også nye og større ting på i 2018. Aalborg
Svømmeklub har et fortsat ønske om at være med i toppe af dansk- og international
svømning, så derfor er der behov for at tilpasse organisation og økonomi heri. Samt
altid sikre at klubben har nogle gode rammer, og administrative systemer til at betjene
vores mange medlemmer og ansatte.
Det udmønter sig bl.a. i følgende opgaver mv:
-

Det videre arbejde med partnerskabsaftalen mellem Dansk Svømmeunion, Aalborg
kommune og Aalborg Svømmeklub. Herunder bl.a. øget fokus på talentudviklingen.

-

Klubbens hjemmeside og øvrige administrative ting skal have et eftersyn, og
opgraderes til et mere nutidigt koncept mv.

-

Være en god medspiller i vedligeholdelse og tilpasningen af de faciliteter Aalborg
kommune stiller til rådighed for klubben.

-

Vurdering af tøj- og udstyrsaftaler. – Der er indledende forhandlinger i gang.

-

Danske mesterskaber for juniorer 2018 i Svømmeland i dagene 5. til 8. juli.

Jeg vil slutte med at sige jer alle tak, og håber at vi alle fortsat vil arbejde for at Aalborg
Svømmeklub er det naturlige valg for svømmer, vandpolospiller, dykker, udspringer,
livredningsarbejdet, og andre vandhunde.
Beretningen skal ses i sammenhæng med beretningerne fra de enkelte afdelinger. Med
disse ord vil jeg indstille min beretning til generalforsamlingens godkendelse.
John Larsen
Formand

